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Posuzovaná práce se zabývá velmi aktuální otázkou harmonizace platebního styku 

v evropské měnové unii, zejména pak současnou situací v této oblasti v České republice, ve 

vybraných zemích EU a procesem harmonizace v České republice včetně kroků nutných k přechodu 

na euro a souvisejících výhod a nevýhod. 

Práce je velmi dobře strukturovaná, je členěna do pěti částí, přičemž autorka postupovala 

logicky nejprve popisem úlohy ČNB při zavádění eura a vysvětlením projektu SEPA. Následně pak již 

přistoupila k vlastnímu jádru práce zaměřeného na platební styk a jeho harmonizaci.  

Úvod práce je zaměřen na úkoly ČNB při přechodu na jednotnou měnu euro a národním 

plánem zavedení eura v České republice. Tato část velmi dobře popisuje teorii převzatou z již 

publikovaných textů, autorka demonstruje velmi dobrou orientaci v předmětné problematice, vytknout 

by se dala snad jen chybějící informace o aktuálním plnění úkolů ČNB v jednotlivých oblastech 

zmiňovaných v této kapitole. 

V druhé a třetí části nás autorka velmi zdařilým způsobem provedla teoretickými poznatky 

z oblasti projektu na vytvoření jednotného eurového platebního prostoru SEPA a platebního styku 

v České republice. Vhodně je doplněna i následující pasáž, která demonstruje fungování platebního 

styku v SEPA prostoru na konkrétních zemích v EU, které již vstoupily do evropské měnové unie. 

Ocenit je nutné rovněž zhodnocení aktuální situace v SEPA prostoru z pohledu jednotlivých členských 

zemí EU i ostatních zemí používajících euro nebo vázaných na euro.  

Závěr práce je věnován procesu harmonizace v České republice, přičemž pozitivně lze 

hodnotit snahu autorky doplnit teoretický rozbor dané problematiky i o modelový příklad 

demonstrovaný na příkladu vybraných českých bank. Autorka v této části upozornila na rozdíly 

současného a harmonizovaného platebního styku a nastínila i vlastní pohled na současnou situaci, 

ačkoliv prezentované názory na proces harmonizace v České republice představuje pouze nesmělé 

naznačení cesty tímto směrem. Avšak i tato část nakonec těží především ze zajímavých postřehů 

autorky svědčících o praktických zkušenostech z dané oblasti. Ocenit je nutné rovněž zaměření na 

detail, když většina skutečností a tvrzení uvedených v textu je podepřena empirickými poznatky. 

Celkově hodnotím diplomovou práci Kateřiny Zítkové jako zdařilou, přičemž k diplomové práci 

nemám žádné závažnější připomínky ani jsem nenašel v diplomové práci žádné nesrovnalosti. Práci 

doporučují k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm „výborně“.  

 



 

 

Při obhajobě práce doporučuji diskutovat podrobněji následující otázky: 

1.       Jak je na tom Česká republika s plněním konvergenčních kritérií? 

2.       Jaké důsledky by mělo předčasné zavedení eura na českou ekonomiku? 
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